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1.  Inleiding 

1 Petrus 5 : 1-9

1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en 
getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die 
geopenbaard zal worden:

2 Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit 
bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig 
gemoed;

3 Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren maar als voorbeel-
den der kudde geworden zijnde.

4 En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke 
kroon der heerlijkheid behalen.

5 Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onder-
danig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaar-
digen, maar de nederigen geeft Hij genade.

6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner 
tijd.

7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
8 Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een             

briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;
9 Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof, wetende, dat hetzelfde lijden 

aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt.

DeapostelPetrusrichtzichtotdeouderlingenindeGemeente.InwelkeGemeente?Daaris
maaréénantwoordop.ErismaaréénGemeenteendatisdeGemeentevanonzeHereJezus
Christus.Iederegelovigehoortdaarautomatischbij.Erwordtindezebriefgeenplaatsaan-

* Tenzij anders vermeld, komen de aange-
haalde Bijbelteksten uit de Statenvertaling.
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duidinggegeven;erwordtalleengeschrevenaangelovigen,dieledenvanhetLichaamvan
Christuszijn.SommigenzullenzeggendathetgelovigenuitdeJodenwaren.Dat isonge-
twijfeldwaar,maardatmaaktnietwerkelijkveelverschil.ZoweleengelovigeuitdeJodenals
eengelovigeuitdeheidenenindezebedeling,makenimmersdeeluitvanéénenhetzelfde
LichaamvanChristus.(ZieEfeze2:11-22)

2. Oudsten, ouderlingen, herders, voorgangers en opzieners

ErbevindenzichblijkbaaroudstenofouderlingenindieGemeente,wantPetruszegt:

1 Petrus 5 : 1

1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en 
getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die 
geopenbaard zal worden:

DeapostelPetrusrichtzichtotdeouderlingen.Deuitdrukking"dieonderuzijn"betekent
"dieinuwmiddenzijn".Petruszietzichzelfookalseenoudsteofeenouderling.Hijspreekt
dus tot zijn collega’s oftewel tot zijn broeders die ook verantwoordelijkheden dragen in
verbandmetdepredikingvanhetWoordvanChristus.

De kudde weiden

1 Petrus 5 : 2

2 Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit 
bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig 
gemoed;
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HetisbekendvandeapostelPetrusdatjuisttothemnadrukkelijkisgezegddathijdekudde
zoumoetenhoeden.DeHereJezusheefttotdriemaaltoePetrusdeopdrachtgegevenomde
kuddeteweidennadatPetrusHemdriemaalverradenhad:

Johannes 21 : 15-17

15 Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus: 
Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij liever dan dezen? Hij zeide tot Hem: Ja, 
Heere! Gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot hem: Weid Mijn lammeren.

16 Hij zeide wederom tot hem ten tweeden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt 
gij Mij lief? Hij zeide tot Hem: Ja, Heere, gij weet, dat ik U liefheb. Hij zeide tot 
hem: Hoed Mijn schapen.

17 Hij zeide tot hem ten derden maal: Simon, zoon van Jonas, hebt gij Mij lief? 
Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derden maal tot hem zeide: Hebt gij Mij 
lief, en zeide tot Hem: Heere! Gij weet alle dingen, Gij weet, dat ik U liefheb. 
Jezus zeide tot hem: Weid Mijn schapen.

Wijwesterlingenleventegenwoordigzovervandenatuurafdatwijnauwelijksnogenigidee
hebbenvanwateigenlijkeenkuddeofeenherderis.Wijgebruikenhetwoord"herder"vaak
zonderookmaarenigenotietehebbenvanwaarhetfeitelijkomgaat.Wijkennenwoorden
als"herder","pastor","dominee","pastoraat","pastoraalwerk"of"pastoralegesprekken".Het
lijktwelalsofhetbegrip"herder"meerinzijnoverdrachtelijke,typologischebetekenisdan
inzijn letterlijkebetekenisgebruiktwordt.Maarhetwoord"pastor" isgewoonhetwoord
voor"herder".Wijkennendieoorspronkelijkebetekenisvanhetbegripendeoorspronkelijke
functievandeherdereigenlijknietmeer.

Vooralnomadenvolkenhoudenzichbezigmethethoudenvanschapen.Menmoetsteeds
weerverdertrekken,wantalsdekuddeergensgeweestis,ishetvoedselweg.Waarandere
dierenmoeilijkkunnenkomen,komenschapennogwel.Grasisvaakschaarsendetaakvan
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deherderisdanookfeitelijknietsandersdandeschapeningoedewelstandteleidennaar
hetvoedsel.Datishetprincipe,hoewelerveletechniekenzijndiedaarbijgebruiktworden.

Psalm 23 : 1, 2

1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer 

stille wateren.

Watdoetdeherder?Hijdoetdekuddenederliggenaangrazigeweiden.Diezijnmoeilijkte
vinden.Schapenzelfkunnendieooknietvinden.Daaromgaatdeherdervoordekuddeuit
endeschapenhorendestemvandeherder.

Johannes 10 : 1-11

1 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door de deur in den stal 
der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar.

2 Maar die door de deur ingaat, is een herder der schapen.
3 Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept 

zijn schapen bij name, en leidt ze uit.
4 En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en 

de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen.
5 Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden; 

overmits zij de stem des vreemden niet kennen.
6 Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen; maar zij verstonden niet, wat het was, dat 

Hij tot hen sprak.
7 Jezus dan zeide wederom tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur 

der schapen.
8 Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar 

de schapen hebben hen niet gehoord.
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9 Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en 
hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

10 De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, 
opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.

11 Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.

Hetgroteverschiltussenkleinengrootveeisdatgrootveevóórdeherderuitloopt.Zolopen
bijvoorbeeld de koeien voorop en de drijver loopt met een stok achter de koeien aan. Als
koeienuithetlandgehaaldmoetenworden,moetdeachterstekoegehaaldworden.Anders
komtdienietmeeenblijfthijachter.Bijschapenisditwezenlijkanders.Deherdergaatde
kuddevóórnaarhetvoedsel.Hetisnormaaldatdekuddeachterdeherderaanloopt.Descha-
penvolgendeherderuitvrijewil,omdatzijzichverbondenwetenmetenhunvertrouwen
stellenindieherder.Letwel:Deherderisnietdegenediehardomdekuddeheenloopt,blaft
enbijt.Datdoetnamelijkdeherdershond.Erzijnveelmensendiehetverschiltussenherder
enherdershondnietkennen.Zijdenkendatdeherderdegeneisdieomdekuddeheenloopt
eneventueelzelfsbijt.Maardatisnietdebedoeling.Deherderbrengtdekuddebijhetvoed-
selendehondhoudtdeschapenbijelkaar.Fundamenteelgezienisdehondeengevaarvoor
dekuddeomdathijdemeestelementairevijandvandeschapenis.Alseenhondvalswordt,
bijthijschapendood.Tochisdeherdershonddegenediedekuddebijelkaarhoudtdoorde
schapennaarelkaartoetedrijven.Zowordtdevijandvandeschapenmedegebruiktomde
kuddebijeentehoudenentebrengenopdeplaatswaarzevolgensdeherdermoetenzijn.

Dit beeld van de herder met zijn schapen was in ieder geval in het oosten temidden van
deArabischenomadenvolkenbekendenwordthieraangehaaldindeSchrift.Vanoudsher
alwerdditbeeldtoegepastophetdoorGoduitverkorenvolkIsraël,datals"kudde"aange-
duidwordt.Dezekuddetrokdoordewoestijnnaarhetbeloofdelandonderaanvoeringvan
Mozes, die veertig jaar de schapen van zijn schoonvader geweid had. Ditzelfde volk werd
geregeerd door David, die van achter de schapen gehaald en vervolgens gezalfd werd tot
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koningoverIsraël.HetbeeldwordtlatervoortgezetindegeschiedenisvandeGemeentedie
geachtwordteenkuddetezijn.DeGemeenteiseenGemeentevaneerstelingen.Zijwordt
gevormddoordegenendiesindsdeopstandingvanChristusendoorgeloofinZijnopstan-
dingdeeluitmakenvandiekudde.Zijlatenzichnietdoorhuneigenleidslieden,overheidof
menselijke redeneringen leiden, maar slechts door hetWoord van de Herder Zelf. Door de
stemvandeHerder.Diestemhebbenzijlerenkennenenvanzelfsprekendlerenliefhebben.
HetisdeoversteHerderZelf(1Petrus5:4)dieaanPetrusooitdeopdrachtgafomookeen
herdertezijnoverdiezelfdekudde.HetisdieherderofpastorPetrusdievervolgensandere
herderstoespreektenzegtin:

1 Petrus 5 : 1, 2

1 De ouderlingen, die onder u zijn, vermaan ik, die een medeouderling, en 
getuige des lijdens van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid, die 
geopenbaard zal worden:

2 Weidt de kudde Gods ...

De apostel Petrus schrijft niet aan een bepaalde plaatselijk georganiseerde gemeente, die
deeluitmaaktvanéénofanderkerkgenootschap.Hijspreekttotdegelovigeninhetalge-
meen.HijconstateertdaterouderlingenindeGemeentezijn.Totdezeouderlingenspreekt
hijengeefthendeopdrachtomdekuddeGodsteweiden.Hoekunnenouderlingenofoud-
sten nog meer aangeduid worden? Gewoon als "herders".Want het zijn uiteraard herders
dieverondersteldwordendekuddeGodsteweiden.Hetwoord"oudsten"isdusgewooneen
andereaanduidingvoor"herders".BeidebegrippenkomenindeBijbelvoorinverbandmet
de Gemeente. Het zijn twee verschillende aanduidingen van dezelfde mensen in dezelfde
positie.Eenoudste is indeBijbelaltijdeeneerste,ééndiehogererechtenheeft.Maarhet
oudste-zijnbrengtwelverplichtingenmetzichmee.Hetis iniedergevalzodatdeoudste
grotereverantwoordelijkheiddraagtdandeandere.Hijmoethetgoedevoorbeeldgevenen
vooraangaan.AlswijsprekenoveroudstenindeGemeente,danhebbenwehetoverdege-
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nendiedekuddebrengenaanplaatsenwaarvoedseltevindenis.Aangezienhetgeestelijke
oudstenzijn,gaathetomgeestelijkeherdersenomgeestelijkvoedsel.Omdateenherder
voordekuddeuitgaat,dekuddeleidtendusvoorgaat,ishijperdefinitieookeenvoorganger.
Datstaatnamelijkindevolgendeverzen.

1 Petrus 5 : 2, 3

2 Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht daarover, niet uit 
bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een volvaardig 
gemoed;

3 Noch als heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren maar als voorbeel-
den der kudde geworden zijnde.

Herderszijndusvoorbeeldendievoordekuddeuitgaan.Wijhebbenreedsgeziendatoudsten
hetzelfdeblijkentezijnalsherders.Vervolgensblijkenoudstenenherdershetzelfdetezijn
alsvoorgangers.Daarisgeenverschiltussen.Erwordenwelverschillentussendezebegrip-
pengemaakt,maardatzijnverschillendiemensenzelfhebbenafgesproken.Indekerkorde
ofstatutenvaneenplaatselijkegemeente,stichtingofverenigingisbepaalddatmeninde
gemeenteéénvoorgangerheeftenzoveelouderlingenenzoveeldiakenen,waarmeemen
zelfverschilheeftgemaakt tussendiewoorden.Maardewoorden"oudsten", "herders"en
"voorgangers"hebbenindeBijbelinfeitedezelfdestrekking.Hetzijnaanduidingenvanéén
endezelfdepersoonindezelfdefunctie.Invers2staatnogeenanderbegrip.

1 Petrus 5 : 2

2 Weidt de kudde Gods, die onder u is, hebbende opzicht [...]. 

Iemand die opzicht heeft, is een opziener. Een opziener is een episcopos (e–pi–s kopov) Dit
woordkennenwijgoed,wanthetisverbasterdtot"bisschop".Hetwoord"episcopos"wordt
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hierindezelfdereeksgebruikt.Deoudstenwordenookgeachtopzichttehebben.Kortom:
oudstenzijnbisschoppen.Daarisgeenverschiltussen.Deoudstenzijndegenen,dieopzicht
hebbenoverdekudde.Zijkijkennamelijkvanbovenafnaardekudde.Zijhebbeneroverzicht
over.Alsdeherderdekuddeeenmaalgeleidheeftnaardeplaatswaardegrazigeweiden
zijn, gaat hij zitten op een verhoging - op een rotsblok of een zandheuvel - en houdt de
kuddeinhetoog.Hijkijktofhetgoedgaat.Eneventueelstuurthijdehonderachteraanof
hijgrijptinofbrengtdeschapenverder.Hijheeftoverzichtoverdeschapen.Hijhoudtalles
indegaten.DatiswatiemanddoetdieverantwoordelijkheiddraagtbinnendeGemeente
vanChristus.IemanddieverantwoordelijkhedenindeGemeentedraagt,isiemanddieniet
alleenleidinggeeft,maarooktoezichtofopzichthoudt.

Verantwoording dragen

De volgende vraag is nu: Moet een oudste dan heerschappij voeren en regels vaststellen?
Hetantwoorddaaropis:Nee.Wanterstaat:

1 Petrus 5 : 2

2 [...] niet uit bedwang, maar gewilliglijk; noch om vuil gewin, maar met een 
volvaardig gemoed.

Een oudste zou verantwoording dragen. Niet omdat het moet, niet omdat hij daar nou
eenmaaltoeisaangesteld.Nietomdathijdaartoeverkozenis;nietomdathettoevalligzijn
beurtwasomoudstetezijnvoordeloopvaneenjaarofvier;nietomerbetervanteworden;
nietomdatheteenberoep iswaarinhij zo leukzijnbroodkanverdienen;nietomdathet
zointeressantisomdomineetezijn,omdathijdaneenhuiseneenautovandeGemeente
krijgt. Het gaat niet om gewin. Een oudste zou zijn taak gewillig en met een volvaardig
gemoeddoen.Hijzouvanuitzijngemoed,vanuitzijndenkenbereidzijnomdattedoen.Hij
zounietbereidzijnmettegenzin;hetmoetvoorhemeenvanzelfsprekendezaakzijn.Iemand
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diedeHeer-deoversteHerder-liefheeftenenigszinsbegripheeftgekregenvanhetwerkdat
GoddoetinChristus,raaktindatzelfdewerkbetrokken.Hijweetzichdeelvandatwerk,een-
voudigomdathijdoorgenadeverlostis.Zoiemandvoeltzichinzijngemoedverbondenmet
degenen,dieooktotgeloofzijngekomenindeHereJezusChristus.Hijvoeltzichverbonden
methendiejuistopgrondvanhungeloofeventueelinmoeilijkhedenverkeren.Ofmethen
diegebrekhebbenaangeestelijkvoedsel.Ofdieopzoekzijnnaarvoedsel,maarnietweten
waarzehetmoetenhalen.Zoiemandzaluitbereidwilligheid,metopenogenenmetopzicht
zichverantwoordelijkgaanvoelenvoorzijnmedegelovigen.Dat iseenverantwoordelijkheid
waaraanhijzichooknietkanonttrekken.Hetiseensituatiewaarinvroegoflaatelkegelovige
terechthoorttekomen.AlswijtotgeloofzijngekomenindeHereJezusChristus,komener
vervolgensvanzelfsprekendanderenoponzewegdieopzoekzijn.Danisdevraag:Kennenwij
onzeverantwoordelijkheidofniet?Zeggenwij: "Ikhebdewaarheidgevonden,maar jijkunt
hetbeternietweten?"Ofconfronterenwijdieanderookmetdewaarheid?Alswijzelfhetniet
goedwetenennietinstaatzijnomdiedingendoortegeven,danzullenwijzemoetenverwij-
zennaaranderendiedatwélkunnen.Daargaathetomendaaroverwordthiergesproken.

OokdeapostelPauluswasoudsteenherder.Hijwaseenmandiehetnaardemensgespro-
kenhelemaalverbruidhad.Volgensmenselijkeregelszouhijhelemaalnietinaanmerking
mogen komen om leiding te geven aan de Gemeente, die hij immers zelf vervolgd had.
Hij had zich daarmee eigenlijk gediskwalificeerd. Hij zou waarschijnlijk niet hebben staan
dringenomdieplaatsintenemendiehijuiteindelijkinnam.MaardeHeerriephem.Erwas
voorhemgeenandereweg.IetsdergelijksvindenwijbijdeapostelPetrusdiealtijdweleen
grotemondhad,maarZijnHeerverloochendetoenheteropaankwam.Jezouzeggendat
hijabsoluutongeschiktwas.TochwashetdeHeerZelfdietothemzei:"Weiddekudde,weid
mijnlammeren,hoedmijnschapen."Petrusheeftdieverantwoordelijkheidopzichmoeten
nemen.DatkunjePetrusnietontzeggen:eenvolvaardiggemoedhadhijaltijd.Maarheer-
schappijvoerenisernietbij.
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1 Petrus 5 : 4

4 En als de overste Herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke 
kroon der heerlijkheid behalen.

Hetgaateromdatdeouderlingenvoorbeeldenvoordekuddezoudenzijn,omvervolgens
hunloon,dekroonderheerlijkheid,teontvangen.Nietvandekuddeuiteraard,maarvande
oversteHerder.VandeGoedeHerder.

De verhouding tussen ouden en jongen

Indevolgendeverzenwordtgesprokenoverhetfeitdaterverhoudingenzijntussengelo-
vigen.Erisbijvoorbeeldeenverhoudingtussenoudstenenjongen.

1 Petrus 5 : 5

5 Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander on-
derdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaar-
digen, maar de nederigen geeft Hij genade.

Elkmens,ofhijingeestelijkeofnatuurlijkezinoudofjongis,zouzichonderwerpenaanGod
enzouootmoedigzijntenopzichtevanGod.Maardatneemtnietwegdatereenrangorde
is tussen de gelovigen onderling. Denk bijvoorbeeld aan de brieven van Johannes waarin
gesprokenwordtovervaders,jongelingenenzelfskinderenofbaby’s.Dieverschillenbestaan
nueenmaalenstaanineenbepaalderelatietotelkaar.Datiseenbelangrijkewaarheid.In
1Petrus5staatdatdejongenaandeoudenonderdanigzoudenmoetenzijn.Maarjeleest
nergensindeSchriftdatdeoudenonderdanigzoudenmoetenzijnaandejongen.Derang-
orde die in de Bijbel genoemd wordt, kennen wij vandaag de dag amper meer, omdat die
weggeredeneerdenweggenivelleerdwordt. Iedereenistegenwoordiggelijk. IndeBijbel is
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datnietzo.Daarzijnmensendieverantwoordelijkhedendragenenmensendiegeenverant-
woordelijkhedendragen.Erzitnatuurlijkvanallestussenin.Hetgaateromdaterverschillen
zijn:erzijnoudenenjongen.Vandejongenwordtgeachtdatzijdeoudenonderdanigzijn.

3.  Het aanstellen van oudsten is het erkennen van oudsten

Ubentmisschienvanmeningdatoudstenwordenaangesteld.Maarwaarstaatdat?Wat
zegtdeSchrifthierover?Daarinstaatdatwijdegenenzoudenerkennendieinonsmidden
verantwoordelijkheiddragen. Nietaanstellen. Niet zeggen: "Er is niemand die verantwoor-
delijkheiddraagt,duswijzenwij iemandaanofvragenweof iemandzichverkiesbaarwil
stellen."Erzijnnamelijkalmensendieverantwoordelijkhedendragen.Nietomdathethun
gevraagd is van onderaf, maar omdat dat hun opgelegd is van bovenaf. Door God Zelf, de
EnigeDiewerkelijkheerschappijtoekomt.Devraagisofwijalsgeestelijkjongerenookdie
geestelijkouderenerkennen.Ofwijnaarhenluisterenenhunvoorbeeldnavolgen.Ookde
apostelPaulusheefthetdaarbijgelegenheidover.Hijzegt:"Ikmoetditendatnueenmaal
doen,deuitdelingismijtoevertrouwd.Ikhebbepaaldeverantwoordelijkheden.Maarjullie
(deKorinthiërs)kunnenerheelwataandoenomhetmijwatmakkelijker temaken.Door
mijntaakgewoonteerkennenenteluistereninplaatsvanmijaltijdmaartebestrijden."Dit
bestrijdeniseenreactievanongeloof.Eenreactiediedewereldkenmerkt,zodrahetWoord
vanGodgeopendwordt.Alsjedekoranopent,danzeggendemensen:"Hetisheelinteres-
santwatdaarinstaat."MaarkomjemetdeBijbelaan,danwordtdiemeteenbestreden.Dat
doetiedereen.Ongelovigenenzelfschristenendoendat.ZodradeBijbelgeopendwordten
eenversvoorgelezenwordt,danzeggenvelen:"Ja,maar…""Ja,maar:zoudatwelzozijn?Dat
kun je tochzomaarnietzeggen."Of: "Dat lijktmij tochwelerggevaarlijk." "Ja,maar ..." is
hetzelfdeals"nee".Alleenis"nee"korterenklinkt"ja,maar..."intelligenter.

Watgebeurterindepraktijkalsermensenzijndiebereidzijnuitvrijewilenmeteenvol-
vaardiggemoedverantwoordelijkhedentedragen?Danprobeertmenomdiegenezosnel



13

mogelijkonderuittehalen.Omdathijnietpastindetraditieofkerkelijkestructuur.Daaris
geenplaatsvoor.Hetklinktmisschieneenbeetjegoedkoop,maarhetblijftwaar:Erwasooit
geenplaatsvoorhetvleesgewordenWoordindezewereld.Erisnogsteedsgeenplaatsvoor
hetgeschrevenWoordindewereld.ErzijnmeerBijbelsinomloopdanooit.Maarhijwordt
mindergelezenenisonbekenderdanooit.Hetismakkelijktezeggen:"WegelovendeBijbel."
Of:"WegelovenindeletterlijkeinspiratievandeSchrift."Maaraanvaarddeconsequenties
danengeloofdeSchrift.WijzoudendeSchriftopenen, lezen,bestuderenengeloven.Het
bestrijdenenontkrachtenvandeSchriftishettegenovergesteldevanhetbestuderenvande
Schrift.AlsdeHebreeënbriefzegtdatdeHereJezusChristusgehoorzaamheidheeftmoeten
leren,hoewelHijdeZoonwas,danísdatzo.Hijhééftgehoorzaamheidmoetenleren.Alswij
datnietbegrijpen,ligtdataanonsbegripsvermogen,maarnietaandeSchrift.

Vandaag de dag wordt gezegd dat wij zo weinig voorgangers of leraren hebben. Mensen
zijngekomenengegaan.Mensendielerarenwarenofhetalthansprobeerdentezijninal
hun gebrekkigheid en wie het leven onmogelijk gemaakt werd. De hele menigte oftewel
Gemeentewaseropuitomzoiemandtenvaltebrengen.Inveelgevallenisdatinderdaad
gelukt.Diemensennemenhunpositiealsherdervandaagnietmeer in.Daaromlezenwe
de vermaningen van zowel Petrus als ook Paulus aan de oudsten om hun verantwoorde-
lijkhedentekennenendaaraanvasttehoudenentrouwtezijn.Trouwtenopzichtevande
oversteHerder.Niettrouwaandetraditie.Niettrouwaandebeginselendiealtijdalinonze
Gemeenteofonskerkgenootschapgegoldenhebben.Zovan:"Hetisaltijdzogeweest,waar-
omzoudenwedatveranderen?"Of:"Wijhebbenditaltijdalgeloofdenkunnennietzomaar
ietsanderinvoeren".Of:"Wijwetenweldathetandersmoet,maardatkunnenwenietdoen,
wantandersgevenwedieendiebroedergelijk".Aldiedingengebeuren.Altijdmaarandere
overwegingendandievandeSchrift.

Wijzoudenverantwoordelijkheiddragen.Bijbelstudieisnietvrijblijvend.Erzijnmensendie
hetonskwalijknemendatwijdeBijbelbestuderen.Zijzeggen:"Julliezittenaltijdmaarin
dieBijbeltelezenenhebbengeenoogvoordenoodindewereld”.Datiseenmisverstand.
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ZijdiedatzeggenkennenhuneigenBijbelniet.Wantanderszoudenzijwetendatdebestu-
dering van de Schrift altijd consequenties heeft. Het evangelie is niet vrijblijvend. De hele
Bijbel is niet vrijblijvend.Wanneer wij delen in de kennis van Christus, in de kennis en de
krachtvanZijnopstanding,danisdeconsequentiedatwijverantwoordelijkhedendragen.
Datwijanderendaarmeeconfronteren.Hetgaathiernietomeenzendingsopdrachtofiets
dergelijks.Maarwijzoudenonzemondopendoenalsonsernaargevraagdwordt.Wijzouden
bereidzijngetuigenisafteleggenvandehoopdieinonsis.Datbetekentnietperdefinitie
datweopstraataaniedereenmoetengaanvragenofzedeHereJezusalkennen,hoewelwe
datnatuurlijkwelmogendoenalswedatoponsharthebben.Maaralsmensenonsvragen
naarhethoeenwaarom,watdoenwedan?Kennenwijonzeverantwoordelijkheidofniet?
WijwordengeachtinallevrijmoedigheidhetWoordteopenen,onzeplaatsintenemenen
eventueelvooraantelopen.Hetistrouwenswelzodathetlopenineenkuddeveelgezel-
ligerisdanhetlopenvooraan.Datistamelijkeenzaam.Hetisdevraagofwijbereidzijndie
plaatsintenemeneneventueelalsoudstenverantwoordelijkhedentedragen.Voorkleine
dingen.Degroterekomenvanzelf.Hetbegintaltijdmetkleinedingen.Datisaltijdzo:"Over
weinigzijtgijgetrouwgeweest,overveelzalikuzetten".(Matthéüs25:21)Hetgaaterom
ofwijtrouwzijn.

DeapostelPetruszegtdathijeengetuigeisvanhetlijdenvanChristusendathijdeelheeft
aan de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. (1 Petrus 5 : 1) Het lijkt wel alsof hij dat
gedeelterechtstreeksheeftovergenomenuitdeRomeinenbrief.

Romeinen 8 : 17, 18

17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, 
en mede-erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij 
ook met Hem verheerlijkt worden.

18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is 
te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.
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Hetdragenvanverantwoording isvaakgeenpretje.Maardaargaathetooknietom.Wie
heefttochooituitgevondendatdeblijdeboodschaper isopdatwijhiereengelukkig,vrij,
vrolijkengemakkelijklevenzoudenhebben?Waarkomthetverhaaltochvandaandathet
allemaalomónsgaat?Inwerkelijkheidgaathetomeenstrijdoplevenendood.Omdestrijd
vanhetverderf.Omdestrijdvanhemdiedemachtoverdedoodheeft,deduiveldus.Het
iseenstrijdtussenhetlevenvanChristusaandeenekantendewerkingvandedoodaan
deanderekant.Hetisdusdestrijdvandeoudescheppingtegenhetlevenvandenieuwe
scheppingdatdaarvoorindeplaatskomt.Alsgelovigeisonsnieteenvrolijklevenbeloofd,
maar een leven van lijden. Maar juist het lijden brengt de heerlijkheid. Dat vinden we de
heleBijbeldoorterug.Zijdienietbereidzijnzichtevernederenentelijden,wordenookniet
verheerlijkt.Datgeldtzekerinverbandmetdeeeuwige,geestelijkeenhemelsedingen.

Titus stelt ouderlingen van stad tot stad

Oudsten,opzieners,voorgangersenherderszijnaanduidingenvanhendieindeGemeente
eenvooraanstaandeplaatsinnemen.Nietomdatzijvooraanzittenofveelgeldhebben,maar
omdatzijverantwoordelijkheiddragen.Hetaanstellenvanoudstenisnietietswattemaken
heeftmeteenkerkorde,statutenofverkiezingen.Hetaanstellenvanoudstenisheterkennen
vanoudsten.Andersniets.ErstaatindeTitusbrief:

Titus 1 : 5

5 Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij, hetgeen nog ontbrak, 
voorts zoudt te recht brengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen 
stellen, gelijk ik u bevolen heb.

De apostel Paulus geeft Titus de opdracht om ouderlingen te stellen van stad tot stad.
Daarnawordtgezegdwatenhoezo’noudstemoetzijn.
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Titus 1 : 6-9

6 Indien iemand onberispelijk is, ener vrouwe man, gelovige kinderen hebben-
de, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid, of ongehoorzaam zijn.

7 Want een opziener moet onberispelijk zijn, als een huisverzorger Gods, niet 
eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot den wijn, geen 
smijter, geen vuil-gewinzoeker;

8 Maar die gaarne herbergt, die de goeden liefheeft, matig, rechtvaardig, heilig, 
kuis;

9 Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig 
zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te 
wederleggen.

Hetwoord"opziener"invers7wordtgebruiktvoordatwatinvers5nog"ouderling"heet.
Deoudstezoudegoedenliefhebbenennietoponeerlijkewinstuitzijn,maardatlazenwe
ook al in 1 Petrus 5 : 2.Verder moet de oudste, ouderling of opziener vasthouden aan het
getrouweWoord"datnaardeleeris".(Vers9)DeouderlingenopKretamoestenaangesteld
wordendoorTitus.Letwel:Paulusisalafgereisdnaareenandereplek.Pauluskwamaltijd
enkelewekenensomsookwelenkelejarennaaréénplaats.PauluslaatTitusnuachterop
Kretaomnogwattedoen.Datbetekentdatdatgenewatgedaanmoestwordennietineen
paardagenofwekennogevengeregeldkonworden.AlsTitusnudeopdrachthadoudstente
stellen,waaromweeshijzedannietgewoonevenaan?Waaromliethijnieteenbriefjemet
eenhandtekeningachterwaarophijdienamenhadopgeschreven,zodathijmetPauluskon
meereizen?Hetenigezinnigeantwoorddaaropisdatersimpelweggeenoudstenwaren.Dus
kondenzijooknietgesteldworden.Eristijdvoornodigomvaneenjongelinginhetgeloofop
tegroeientoteenoudste.WatTitusdiendetedoenwasnietzozeeraanwijzenwiealsoudste
zoumoetenfungeren.Titusverantwoordelijkheidwasomgelovigenopteleidenenteonder-
wijzenindeSchriftzodatzijoudstenzoudenworden.DanzouhijKretameteengerusthart
kunnenverlaten,omdateranderenwarendiedeverantwoordelijkhedentemiddenvande
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gelovigenopzichhaddengenomen.Alsjeleeftineengemeenschapvangelovigen,waarin
jezelfalleendeverantwoordelijkhedendraagt,kunjenietweg.Alsjeopeenplekbentwaar
doorjegetuigenismensentotgeloofgekomenzijn,dankunjenietzomaarbijhunvandaan.
JemoetzeonderwijzenindeSchrift. Jekuntzenietzomaaraanhunlotoverlaten.Paulus
bleefvaakjarenlang-meestaldriejaar-opéénplaatsomdemensendaarteonderwijzen
alvorenswegtegaan.Of,zoalsinditgeval,hijlietiemandachteromdattedoen.Hetgaat
hiernietomhetinstellenvanledenvanhetbestuur.Hetgaateromdatmensenopgevoed
zoudenwordenomdeverantwoordelijkhedenvanPaulusenTitusovertenemen.

Opsteken van handen

Hetaanstellenvanoudsten,zoalswijdatvandaagdedagkennen,isonzinenkomthelaas
indeplaatsvanhetwerkelijkonderwijsgevenindeSchriften.WaardeSchriftenonderwe-
zen worden, zijn vanzelf oudsten. Daar ontstaan oudsten door het werk van de Heer Zelf
en door hetWoord Gods dat gebracht wordt. Bovendien, als allen jong zijn in het geloof,
kunjeniemandalsoudsteaanstellen.Eenoudsteisiemanddieverantwoordelijkhedenkán
dragen.Hetaanstellenvanoudsteniszorgendaterzulkemensenzijn.Nietdoordaarover
te stemmen.Want dat heeft men er vaak van gemaakt. Men ontleent deze gedachte aan
Handelingen:

Handelingen 14 : 23

23 En als zij in elke Gemeente, met opsteken der handen, ouderlingen verkoren 
hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen den Heere, in Welken 
zij geloofd hadden.

Naaraanleidingvanditverswordtweleensaangenomendatmendoortestemmen,name-
lijkdoordehandenoptesteken,ouderlingenzoumoetenaanstellen.Zovan:"Wiewildat
dezepersoonoudstewordt?"Vervolgensmoetendehandenomhoogendestemmengeteld
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worden.Maarookdatiseenmisverstand.Deuitdrukking:"hetverkiezenmetopstekender
handen"iseeneigenaardigeconstructie.Devertalershebbenhunwerkhierdubbeluitge-
voerd.Deuitdrukking"cheirotoneo"(xeir otone–w)betekent"verkiezen".Etymologischgezien
hadhetwoordoorspronkelijkdebetekenisvan:"opstekenvanhanden".Hetbegrip"opsteken
vanhanden"zitdusinhetwoordopgesloten,maarisernietdebetekenisvan.Deuitdrukking
betekent:"eenbesluitnemen".Dusnognieteens"verkiezen".Datisnetzoietsalsonzeuit-
drukking:"Wijzullendekoppeneensbijelkaarsteken".Datbetekentnietdatwijeenrugby
wedstrijdgaanhouden,maardatweeensmoetenoverleggen.Zo ishethierook.Alshier
staatdathandenwerdenopgestoken,werdennietwerkelijkhandenopgestoken,maarwerd
ereenbesluitgenomen.Watbeslootmendan?Omiemandtotoudstetemaken?Welnee.
Men besloot dat bepaalde mensen uit die gemeente oudsten waren. Men erkende hen.
Zij waren al oudsten, maar hier werd dat officieel vastgesteld.Wij zijn het er met elkaar
over eens dat bepaalde mensen in ons midden bepaalde verantwoordelijkheden dragen.
Wijgevenhenookdieverantwoordelijkheden.Wijgevenhenonsvertrouwen.Datheeftniets
te maken met de organisatie van een plaatselijke Gemeente. Het heeft te maken met de
erkenningvanhetonderscheiddaternoueenmaalisbinnendeGemeente.Hetiseenerken-
ningvanhendiedoorGodgeroepenzijntotbepaaldetaken.Datisookwatergebeurdalvo-
rensPaulusenzijnmedewerkersverderreizen.Ineengroepnemensommigemenseninitia-
tief.Sommigenhebbeneenidee;anderennooit.Datisgeenverwijt,maardatisnoueenmaal
zo.Danontstaateenechtegemeenschap,waarinderollenverdeeldzijn,omdatmensenhun
eigenplaatsen innemen.Erzijnmensendiezeggen: "InonzeGemeentezoudendezieken
meerbezochtmoetenworden."Danishetantwoord:"Dandoejedattoch?"Zoeenvoudigis
dat. Dan moet je je verantwoordelijkheid opnemen en niet op anderen afschuiven. Dat is
hypocriet.Zovan:"Ikhebergeentijdvoor,maardieanderepersoonheefttochnietstedoen.
Diezoudatnoueensmooikunnendoen."Datisnieteerlijk.Datisnietverantwoordelijkheid
opjenemen,maarverantwoordelijkheidafschuiven.

Hetofficiëleaanstellenvanoudstenenhetverdelenvanverantwoordelijkhedenviastatuten
leidttotdeuitbanningvandeSchrift,deuitbanningvanhetwerkvanChristusindegelovige.
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Kortom:deHeiligeGeestwordtopdezemanieruitgebannen.Hetisnietzodatalsjegeen
kerkbestuurhebt,deHeiligeGeestdekerkbestuurt.Maarhetiswelzodatdevrijheidweg
is,wanneerwijzelfdedingenorganiserenenregelenenalleszwartopwitvastleggen.Als
wijervandaagtoezoudenovergaanomonderdedrukvanalletegenstandvasttestellen
watwijgeloven,danismorgendiegeloofsbelijdenisonzenormennietmeerdeSchrift.Er
wordtdangezegd:"Wijhebbenvastgestelddatwijinditendatgelovenendaarhebbenwij
onsaantehouden."Deenigebasisvooreenchristenenhetchristelijkgeloofisnietsanders
dandeSchrift.Dat ishetfundamentdatgelegdis:hetonvergankelijkeenonveranderlijke
WoordvanGod.Misschienhebbenwijmoeiteomdittebegrijpen,maardeSchriftverandert
niet.Hetisverkeerdomonzegeschriftenofonzeorganisatiesindeplaatstestellenvande
SchriftenvanGodsorganisatie.

Hetklinktmisschienwatgoedkoopenhetisabsoluutnietorigineel,maaralsdeHeervan-
daag hier was, is onze kerkelijke structuur dan zodanig dat Hij welkom bij ons is? Dat Hij
bijvoorbeeld zonder aanbevelingsbrief bij ons aan het avondmaal zou kunnen? Of van de
andere kant gezegd: Zou Hij Zich bij ons thuis voelen? Als wij binnen onze gemeenschap
geenvrijheidenruimtekennenvoorvreemden,voorbuitenstaanders,voorjongereninhet
geloofofvoorhendiemisschienandersdenkendanwij,zijnwijnieteenwerkelijkegemeen-
schap.Danzijnwijeenverenigingopbasisvanbepaaldeprincipesdiewealofnietzwartop
withebbenopgeschreven.Danisdevrijheidzoek.ErisdangeenplaatsvoordeSchrift.Eris
geenplaatsvoorhendievanGodswegewerkelijkgeroepenzijnomZijnWoordteprediken.
HetkannatuurlijknietzozijndatalsGodmensenroeptomZijnWoordteverkondigen,Hij
eerstwachttotzijafgestudeerdzijnaandeéénofanderetheologischehogeschool.Zoligt
hetniet.Hetkanwelandersom.IemanddiedoordeHeergeroepenis,kanveelsteunhebben
vandeopleidingdiehijheeftgenoten.

Wijkunnennietmethetargumentkomendatwegraagoudstenhaddenwillenzijn,maar
datniemandonsgekozenheeft.Datisnamelijkhelemaalnietnodig.Hetgaaternietomof
mensenonsalsoudsteofouderlingerkennen.Datdoeterniettoe.HetpuntisofdeHeer
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ons als zodanig erkent. De vraag is of wij onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de
Heer kennen en getrouw zijn in Zijn dienst. Natuurlijk is er vijandschap in de wereld. Ook
vleselijkegelovigenreagerenvijandig.Maarhetgaaternietomdatmensentrotsoponszijn.
HetgaateromofdeHeervanonskanzeggen:"Wel,gijgoedeengetrouwedienstknecht!
Overweinigzijtgijgetrouwgeweest;overveelzalikuzetten".(Matthéüs25:21)Eenvereiste
vanGodswegeisdatmentrouwisaanHem.TrouwaandeoversteHerder.TrouwaanZijn
Woord.TrouwaandeHeervanWiededienstknecht,deherder,deopzienerzijnbeloningzal
ontvangen.Wijzoudendusonzeverantwoordelijkheidkennenenonzeplaatsinnementen
opzichtevanonzeHeerentenopzichtevanonzemedebroedersenzusters.

Amen


